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Inleiding:  
 

 
Voor u ligt het negenenzeventigste nummer van Open Vensters. 
Van harte wensen we u een voorspoedig 2021, zo snel mogelijk 
zonder Covid 19…  Maar…. we zitten nog steeds in coronatijd.  
Dat heeft veel consequenties voor activiteiten.  
U leest er meer over in dit nummer.  
De foto’s van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de 
rondzendbrief op de site van de FAN. Wanneer u ergens onderweg 
een beeld of schilderij van Augustinus tegenkomt, maakt u de lezers 
van Open Vensters erg blij wanneer u hiervan een foto (met 
vermelding van de plaats) naar de redactie stuurt zodat die bij 
Augustinus onderweg 'gedeeld' kan worden! Door de lockdown zijn 
er, zoals verwacht, deze keer geen foto’s binnen gekomen.  
U mag natuurlijk ook een foto van een Augustinus thuis sturen…. 
Veel inspiratie bij het lezen van de rondzendbrief.  

Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf  
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AUGUSTINUS ZEGT ... 
 
Wie voelt zich niet aangesproken door de belofte:  
Vergeef, dan zal ook jou vergeven worden?  
Geef, dan zal ook aan jou gegeven worden?  
Laat goed tot je doordringen wie dat zegt, en tegen wie hij het zegt. 
God zegt het tegen een mens,  
de onsterfelijke God zegt het tegen een sterfelijke mens.  
Hij zal ons niet gewoon teruggeven wat wij hem gegeven hebben.  
In hem hebben we iemand gevonden  
aan wie we het met rente kunnen uitlenen.  
Laten we het dus aan hem uitlenen.  
Ja, aan God, u verstaat het goed, niet aan een mens.  
We geven het aan hem die genoeg heeft.  
We geven het aan hem die ons heeft gegeven  
wat wij aan hem moeten geven.  
In ruil voor onze aardse onbeduidende dingen  
geeft hij de eeuwige, onbederfelijke dingen,  
dingen die blijven tot in het oneindige.  
Hij die deze dingen aan ons belooft, belooft ons zichzelf.  
Als u van hem houdt, koop hem dan van hem zelf.  
En mocht u er nog niet gerust op zijn dat u het echt aan hem geeft 
aan hem, luister dan naar wat hij zegt:  
'Ik had honger, en jullie gaven me te eten. Ik had dorst en jullie gaven 
me te drinken. Ik was vreemdeling en jullie namen me op.'  
Dan zullen we aan hem vragen:  
Wanneer was dat dan, dat wij u in die moeilijke situatie zagen  
en dat we u hebben geholpen? Dan is zijn antwoord:  
Toen jullie dat deden voor een van de onaanzienlijksten van mijn 
mensen, hebben jullie dat voor mij gedaan.  
Hij geeft vanuit de hemel, maar hij ontvangt op aarde.  
Hij geeft zelf en ontvangt ook zelf. 
Het is alsof je je geld overmaakt. Hier geef je, daar ontvang je. 
Hier geef je iets vergankelijks, daar ontvang je iets blijvends.  

(Preek 42,2; Zie: Schatkamer van het geloof, 640) 
(Bewerking: Wim Sleddens) 



6 
 

BOEKBESPREKING 
 
Schrijf me en ik stuur je 
antwoord  
Acht brieven [Epistulae 29 en 
132-138] 
Aurelius Augustinus 
Vertaald, ingeleid en van 
aantekeningen voorzien door 
Arie Akkermans en Hans van 
Reisen 
Met medewerking van Vincent 
Hunink 
 
Van Aurelius Augustinus (354-
430) zijn ruim 300 brieven 
bewaard gebleven. Daarmee is 
Augustinus’ briefwisseling een 
van de belangrijkste van de 
laatantieke cultuur. 

 
Deze uitgave bevat acht brieven. Zes ervan zijn van Augustinus, twee 
brieven heeft hij ontvangen van hoge bestuurders in het Romeinse 
rijk. De brieven zijn verschillend in lengte en sfeer. Maar in alle 
brieven gaat het om belangrijke onderwerpen van het christelijke 
geloof en van de samenleving. Met een bevriende bisschop probeert 
Augustinus het vaak bovenmatige alcoholgebruik bij de bevolking aan 
banden te leggen. En in brieven aan vertegenwoordigers van het 
Romeins bestuur in Noord-Afrika zet hij zich later als bisschop in voor 
reclasseringshulp aan zware misdadigers en ageert hij tegen 
marteling en doodstraf. In twee langere brieven staat hij uitvoerig stil 
bij het hoe en waarom van Gods menswording en bij de vraag hoe 
publieke overheidsdienaren zich moeten hoeden voor corruptie ter 
wille van hun dienstbaarheid aan rechtvaardige vrede.  
ISBN 978 94 6340 300 9 | € 15,90 
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FAMILIA-GROEPEN  
 
FAMILA AUGUSTINIANA AMSTERDAM 
Hierbij een beknopt verslag uit Amsterdam van de gebeurtenissen de 
afgelopen maanden. 
Door de coronacrisis is in Amsterdam een aantal kerken helaas 
gesloten. Gelukkig hebben wij de Augustinuskerk vanaf eind mei 
2020 open kunnen houden. D.w.z. de eerste zondagen alleen open 
voor het aansteken van een kaarsje en voor stil gebed en vanaf 
zondag 26 juni voor eucharistievieringen. Hiervoor waren gelukkig 
diverse priesters beschikbaar. Uiteraard zijn er de nodige 
voorzieningen getroffen om aan de RIVM voorwaarden te kunnen 
voldoen. Zoals telefonische opgave voor deelname, bij binnenkomst 
checken van de namen en tel. nummers, het dragen van een 
mondkapje en het gebruik van handgel. Koffiedrinken na afloop van 
de viering was en is helaas niet mogelijk. Gemiddeld kwamen en 
komen er iedere zondag ca. 20 à 25 parochianen en ook mensen uit 
andere parochies onze vieringen bijwonen. Voor iedere zondag 
worden de teksten voor het liturgieboekje uitgezocht zodat de 
kerkgangers kunnen meebidden en sommigen neuriën zelfs mee. 
Ria van Breukelen en ik zorgen om de week hiervoor terwijl Wil 
Sneekes iedere week de boekjes drukt.  
Omdat er geen koor mag zingen, hebben we sinds september een 
tweetal cantors die iedere zondag de vaste gezangen en de liederen 
zingen. Wij hebben een parochiaan hiervoor bereid gevonden en 
ikzelf ben de tweede zanger. De ervaring is inmiddels dat de 
aanwezigen onze zangbijdrage op prijs stellen, gezien de positieve 
reacties die we regelmatig krijgen. 
Uiteraard vergt dit de nodige repetities maar we doen dit graag 
onder de bezielende leiding van onze organist Susanna Veerman op 
ons prachtige Cavaillé-Coll orgel. (zie ook de foto) 
Zo hebben we op kerstmorgen  een feestelijke viering kunnen 
houden met  max. 30 personen, waarin Paul Clement ons voorging. 
Het was heel bijzonder omdat we twee professionele zangers hadden 
ingehuurd, een sopraan en een tenor. Samen met onze twee cantors  
is de mis van Josef Rheinberger gezongen. 
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Omdat er na afloop geen koffiedrinken met kerstbrood mogelijk was, 
heeft Nelly het idee opgevat om iedere kerkganger een klein 
presentje mee te geven in de vorm van een luxe doosje met een paar 
chocolaatjes en een kerst- en nieuwjaarswens.  
De parochianen, waarvan bekend is dat zij niet meer mobiel zijn en 
daarom niet naar de kerk kunnen komen, hebben in de week vóór 
Kerstmis een kerststukje ontvangen. Dit doen wij al vele jaren, 
evenals met Pasen. Door al deze inspanningen proberen wij onze 
geloofsgemeenschap – voor zover dat mogelijk is – in stand te 
houden. Uiteraard vergen al deze acties veel tijd en inspanning. 
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Verder is onze leesgroep op 4 januari j.l. weer voor de eerste keer dit 
jaar met Henk Kroon samen gekomen en hebben we de laatste 
hoofstukken van ‘Tijd door het jaar III’ (teksten van Augustinus) 
gelezen en besproken. Onze groep bestaat nu nog uit 5 personen en 
we proberen iedere maand een middag samen teksten van 
Augustinus te lezen en te bespreken. 
Ook is het goed te laten weten dat onze ‘oud-leden’ van de Familia 
uit Amsterdam Joop en Iet Distelbrink zijn overleden. Joop is verleden 
jaar februari overleden en Iet vorige maand. 
Tot zover de berichtgeving uit Amsterdam. 
Jullie zijn nu weer op de hoogte van wat er hier zoal gebeurt. 

Hans Simis 
 
FAMILA AUGUSTINIANA BOSKAPEL 
Allereerst willen we alle leden en vrienden van de Familia 
Augustiniana de beste wensen voor het nieuwe jaar toewensen en 
vooral ook een gezond 2021 ! We wensen elkaar veel inspiratie en 
bemoediging toe door de lichtpuntjes die er, ondanks het corona-
virus, de afgelopen tijd toch ook zijn verschenen.     
Ook in de Boskapel zijn op zijn minst tot 20 januari alleen online-
vieringen met als gevolg dat we ook onze meditatieve vieringen op 
de dinsdag-avonden niet kunnen laten doorgaan. Dankzij de 
inspirerende meditatieviering van Julia hebben we op 22 december 
gelukkig nog samen de advent kunnen afsluiten waarbij het Licht van 
Kerstmis al langzaam ging gloren. Het was een indrukwekkende 
viering, mede ook omdat we voelden dat dit voorlopig even de 
laatste viering was.   
Verder houdt Marjette ons op de hoogte hoe het met Karel is, want 
zijn gezondheidssituatie is heel broos en hij is erg moe. We hebben 
hem met Kerstmis veel kracht toegewenst in deze moeilijke fase van 
zijn leven.  
Omdat er een paar nieuwe belangstellenden trouw iedere week onze 
meditatieviering bijwonen en meer van de augustijnse spiritualiteit 
zouden willen weten,  hebben we  afgesproken om 1 x per maand, 
naast de meditatieviering, ook samen de Regel van Augustinus te 
gaan lezen en bespreken om zo meer bekend te raken met de 
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Augustijnse spiritualiteit. Dit gaan we oppakken o.l.v. Joost 
Koopmans. Joost stelde voor om dan óók enkele mensen van de 
Boskapelgemeenschap uit te nodigen (die dus voortaan Stadsklooster 
Mariken heet) en dan meteen te kijken wat een geloofsgemeenschap 
nu concreet met de Regel zou kunnen doen. Een mooie uitdaging lijkt 
mij.   
Als de lockdown er niet weer tussen was gekomen, dan waren we er 
al mee begonnen. Op uitdrukkelijk verzoek van de bezoekers van de 
meditatievieringen moeten deze avonden wel náást deze vieringen 
worden ingepland en niet in plaats van deze vieringen. Prima, dan 
pakken we dus daarvoor nu maandelijks één maandagavond, hebben 
we  afgesproken. In het volgende nummer van Open Vensters zullen 
we jullie over de voortgang vertellen.  
Voor nu wensen we de leden van de FAN vertrouwen en 
bemoediging toe voor de komende tijd waarbij het coronavirus nog 
steeds onder ons is, maar we hopen toch dat we elkaar binnenkort 
weer gewoon fysiek mogen ontmoeten (natuurlijk wel nog met 1,5 
meter. afstand) ! 

Namens de Familia Augustiniana Boskapel 
Annemieke Pacilly  

 
FAMILA AUGUSTINIANA LINDENHOLT 
In Open Vensters 78 schreef Evert Jan dat de bijeenkomsten van onze 
familiagroep opgeschort waren. Dat is nog steeds het geval, zeker nu 
we in een nieuwe lockdown zitten. Ik verwacht niet dat we voor de 
zomer nog bij elkaar komen. Vanwege de nieuwe lockdown vindt ook 
het morgengebed niet meer in de kerk plaats. Het gaat wel door, 
maar iedereen bidt nu thuis; op de gebruikelijke tijd worden door 
iedereen dezelfde (van te voren doorgegeven) teksten gebeden.  
De zondagsvieringen in onze kerk gaan wel door: maximaal 30 
bezoekers en met mondkapje. Vanaf de Advent is het ook mogelijk 
om de vieringen via een livestream te volgen. Jan Martijn heeft alle 
apparatuur verzameld en de technische instellingen geregeld, zodat 
nu, met toestemming van het locatieteam en de voorganger, elke 
zondagsviering gestreamd wordt. De mensen in de kerk komen niet 
in beeld. Voor degenen die op zondag niet naar de kerk kunnen of 
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durven komen, is dit een mooie manier om de viering te volgen en 
tevens bij onze locatie betrokken te blijven. 
Het is ook fijn dat we binnen te FAN via internet contact kunnen 
houden en elkaar kunnen zien. De “koffie-uurtjes” via Zoom zorgen 
er voor mij wel voor dat ik me verbonden voel met de FAN-leden uit 
andere familiegroepen. Het is een goede manier om elkaar toch nog 
te ontmoeten. 

Antoinette Reijnders  
 

WEBSITE 
Beste mensen,  
Willen jullie allemaal eens een kijkje nemen op de vernieuwde 
website van de FAN? www.familiaaugustiniana.nl  Het begin (en 
meer dan dat) is er! Met dank aan Marga Bakker. Nieuws, tips etc zijn 
altijd welkom bij Marga Bakker of Ingrid van Neer.  
 
VAN HET FAN-BESTUUR 
We zijn voorzichtig het nieuwe jaar ingegaan. Iedereen is zoveel 
mogelijk aan het werk, maar anders. Dit 
jaar hebben we een voorbeeld en 
beschermer in Sint Jozef want 2021 is 
aan hem toegewijd door Paus Franciscus 
op 8 december 2020. Toen was het 
precies 150 jaar geleden dat Sint Jozef 
door paus Pius IX werd uitgeroepen tot 
patroon van de Kerk. Paus Franciscus 
schrijft in zijn apostolische brief Patris 
corde 'dat deze pandemie het uitzonderlijke belang heeft duidelijk 
gemaakt van mensen die elke dag opnieuw veel geduld en grote 
hoop tonen en proberen geen paniek te zaaien, maar een groot 
gevoel van verantwoordelijkheid hebben. Daarbij spreekt hij zijn 
bijzondere waardering uit voor ouders, grootouders, leerkrachten, 
artsen, verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, 
verzorgers, transporteurs, ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, 
religieuzen en vele, vele anderen die begrepen hebben dat niemand 
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alleen wordt gered.' (citaat van www.kerknet.be).  'Sint Jozef 
herinnert ons eraan dat degenen die in de schaduw lijken te staan, 
een ongeëvenaarde rol in de heilsgeschiedenis kunnen spelen', aldus 
de paus.  
 
We gaan ook in de verlengde lockdown verder met ons leven al gaat 
het anders dan we gewend zijn. Tijdens de bestuursvergadering van 8 
januari keken we terug op het afgelopen jaar.  

Op 3 oktober 2020 hebben velen van ons 
via live stream de uitvaart van ons 
bestuurslid Wim Sleddens OSA 
bijgewoond. Dit zou zeker een druk 
bezochte begrafenis zijn geweest. Een 
aantal bestuurs- en FAN-leden was bij de 
uitvaartdienst aanwezig. Wim heeft als 
augustijn en pastoor zijn gelovigen in 
Lindenholt met Augustinus vertrouwd 
gemaakt. Al snel vond zijn lokale 
Augustinuskring navolging in de Boskapel, 
in Eindhoven, Werkhoven, Amsterdam, 

Utrecht. Wim begon voor die bijeenkomsten Augustinus' 
Belijdenissen samen te vatten wat tijdens zijn jaren als assistent-
generaal in Rome uitgroeide tot een zeer gewaardeerde 'pastorale' 
vertaling van Augustinus. Als assistent heeft hij begin jaren '90 een 
internationale augustijnse lekenbeweging  opgezet, wat nu de Lay 
Augustinians zijn.  
Wim bedacht de spirituele jongerenweken in San Gimignano.  
 
We hebben het afgelopen jaar ondanks of misschien dankzij corona 
nieuwe vormen van contact gelegd. Het begon met een hart-onder-
de-riem-kaartje toen de ontmoetingsdag in het voorjaar 2019 niet 
kon doorgaan, vervolgens de verjaardagskaarten, een kerstkaart en 
later het goed bezochte maandelijkse koffie-uurtje via Zoom dat in 
november van start ging. Zo werd de eerste digitale Onmoetingsdag 
FAN met ALV op 27 november een feit. We herdachten eerst de 
overledenen, luisterden naar een gedeelte van de lezing 'Wat zegt 
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Augustinus over het bidden' en zelfs de ALV lukte, als moesten we 3x 
opnieuw inloggen. De middag sloten we af met een gebedsdienst die 
FAN Amsterdam had verzorgd. 
We weten dat niet iedereen met Zoom overweg kan, maar we hopen 
dat meer mensen het willen  proberen. FAN-leden en Augustijnen! 
Om ieder in de gelegenheid te stellen mee te doen, ontvangt 
iedereen binnenkort een lijstje met nieuwe koffie-uurtjes die qua dag 
en tijdstip variëren. Elke zoomsessie is maar 40 minuten want we 
gebruiken de gratis app. Als u zich inschrijft voor het koffie-uurtje, 
ontvangt u behalve de hyperlink ook een pakkende tekst van 
Augustinus om samen te bespreken.  
Onze website is vernieuwd en we hebben een nieuwe folder die je 
aan belangstellenden kunt geven. Meer folders kun je krijgen via de 
bestuursleden Annemieke, Marga en Pieter, Hans, Gerard of Ingrid. 
Vorig jaar is er gebrainstormd over een kennismakingsmap die nu 
wordt samengesteld door  Annemieke, Bettineke, Marianne, 
Marjette en Tineke. Zij hopen het resultaat in het voorjaar aan het 
bestuur voor te leggen. En wat kan een vereniging zonder 
bestuurskracht? Met Annemieke erbij hebben we weer een 
voorzitter en met Gerard van Hoof die Wim Sleddens wil vervangen, 
ook weer een augustijn in ons midden. Het Bestuur NL-OSA heeft 
hem in deze functie benoemd voor een jaar, dus tot en met 
september 2021.  
We kijken ook vooruit: een ontmoetingsdag dit voorjaar lijkt ons niet 
waarschijnlijk. We denken eerder aan een zaterdag in september, 
afhankelijk van het vaccinatieprogramma en de richtlijnen van de 
overheid. We houden u op de hoogte. En graag tot ziens achter het 
beeldscherm!  

Namens het bestuur FAN, 
Ingrid van Neer-Bruggink, secr. 

 

De lezing van de studiedag is te vinden op: 
https://www.augustinus.nl/C22-U70-Als-je-hart-bidt.html   
Voor wie verder wil lezen: Als je hart bidt/ T.J. van Bavel. Leuven: 
Augustijns Historisch Instituut, 1996.   
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UIT DE ANALECTA OSA  (vermoedelijk 1996) 
 

Als 'verbreding' betekent dat het gaat om een uitbreiding van 
onze huidige gemeenschap, is het geen goed woord. Het gaat om 
andere vormen, denk ik. 
Zonder pretenties, maar wel met een goed stuk zelfrespect, kunnen 
wij mensen heel wat bieden. 
In de vorige bestuursperiode van onze prior generaal ben ik lid 
geweest van het Secretariaat voor de Leken. Toen wij voor de 
eerste vergadering bijeenkwamen in Rome, in januari 1991, 
werden we verwelkomd door de generaal, die ons o.a. als opdracht 
meegaf om een nieuwe structuur te vormen voor de leken die met 
onze Orde verbonden willen zijn. Want de oude vorm van de Derde 
Orde paste niet meer bij onze tijd. 
Wij waren wat verlegen met die opdracht. Na enig overleg hebben 
we maar besloten om te beginnen bij wat voor ons het begin was: de 
Mensen om wie het ging. Zij zouden voor ons het uitgangspunt zijn, 
zo spraken we af. En een structuur zouden we wel vinden, samen 
met hen, en in geen geval zonder hen. Wat wij enkele jaren geleden 
in het Secretariaat voor de Leken. als uitgangspunt hebben gekozen, 
geldt voor mij nog altijd: het gaat om hén, om de leken, en wij zijn 
het aan hen verplicht om hun vraag zo goed mogelijk te beant-
woorden. Ze stellen die vraag niet voor niets aan ons. In een brief 
aan alle medebroeders hebben we dat in 1992 verwoord. Met 
betrekking tot de jongeren geldt hetzelfde. Zonder pretenties, maar 
wel met een goed stuk zelfrespect, kunnen wij mensen heel wat 
bieden. En er wordt om gevraagd. 

Wim Sleddens 
*de Analecta was het publicatieblad van de Augustijnen in Nederland. 
Dit blad is opgevolgd door Forum. 
 
Ja, er werd om gevraagd, dat kunnen we als FAN-leden volledig 
beamen. En ja, er is antwoord gegeven vanuit de Nederlandse 
augustijnen. En ja we waren en zijn erg blij met dit antwoord.  
Wim Sleddens stond aan de wieg van de augustijnse lekenbeweging 
in Nederland. Hij heeft ons zelfs enthousiast gemaakt voor en 



15 
 

meegenomen naar augustijnse congressen in Rome. En vanuit 
Lindenholt staan alle jongerenreizen naar San Gimignano en zijn 
inspirerend voorganger zijn natuurlijk ook op het netvlies.  
Wim Sleddens heeft lang in het bestuur van de FAN gezeten.  
Wim heeft na nummer 4 van Open Vensters gevraagd of ik 
(Bettineke) zitting wilde nemen in de redactie van dit blad.  
Dat deed hij met vooral de dringende vraag er zorg voor te dragen 
dat het niet tot 1 nummer per jaar beperkt bleef. Zo’n 3 á 4 keer per 
jaar zou een mooie regelmaat zijn, zei hij me. Dat heb ik hem beloofd. 
Hij wilde best meeschrijven, maar die regelmaat moest niet van hem 
afhangen vond hij…..     
Het was een hele schok voor ieder van ons toen Wim Sleddens  
op 27 september afgelopen jaar kwam te overlijden.  

Bettineke van der Werf, Antoinette Reijnders 
 
MEDEBROEDER, FAMILIELID, VRIEND  
WELKOMSTWOORD IN DE AFSCHEIDSVIERING OP 3 OKTOBER 2020 
 
Welkom ieder van u: medebroeders die het leven met Wim in zoveel 
verschillende omstandigheden en bezigheden hebt gedeeld. Wij 
hebben veel te danken aan de spiritualiteit van Augustinus die hij in 
woord en houding bij ons verstevigde.  Welkom broers en zussen, 
neven en nichten, met wie hij vaak en stil, en hecht verbonden was. U 
bent zeker de laatste tijd zo zwaar beproefd, maar niet zonder hoop. 
Welkom intense en oppervlakkiger vrienden wier hart hij gestolen 
heeft, oud en jong, vanuit allerlei achtergronden. Een bootvluchteling 
schreef me: ik wil mijn grote dank uitspreken voor Wim die sinds 
1984 tot nu toe betrokken was bij de Vietnamese bootvluchtelingen. 

Wim was in zijn vrije tijd een verwoed puzzelaar: met eindeloos 
geduld zocht hij op veel terreinen de stukjes bij elkaar. Voor mij en 
voor ieder van ons dragen we stukjes van de puzzel van zijn leven met 
ons mee. Die kunnen we bij elkaar leggen, maar de puzzel komt nooit 
af. We kunnen ons afvragen wélk stukje wáár bij past. En zelfs als we 
ze samen zouden leggen, ontbreken er veel.  
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We vertrouwen Wim met veel 
verdriet, bewondering en 
dankbaarheid toe aan de grote 
ontwerper: die zal van ál zijn 
stukjes een schitterende eenheid 
maken.  
Dus: enkele – lang niet volledige – 
puzzelstukjes: 
Wim werd geboren op 11 
december 1934 in Bergeijk. Hij 
overleed jl. zondag 27 september 
in Eindhoven. In 1953 werd hij 
Augustijn;  studeerde van 1956 – 
1959 in Rome; werd in Nederland 
tot priester gewijd in 1960. In 

1967 ontving hij – met lof – zijn doctoraal diploma theologie in 
Nijmegen. Van 1970 tot 1979 was hij Wetenschappelijk medewerker 
aan het  Interuniversitair Instituut voor Oecumene en Missiologie in 
Zeist en Utrecht. Van 1984 tot 2000 was hij pastoor in Lindenholt in 
Nijmegen. Hij bouwde daar met tal van professionals en vrijwilligers 
sámen zowel een kerk als een hechte, zeer levendige, oecumenisch 
geïnspireerde kerkgemeenschap. Van 2001 – 2007 was hij assistent-
generaal van ons Bestuur in Rome. Zijn speciale taken waren: zorg 
voor de Augustijnen in West Europa, het ontwikkelen van een 
Augustijnse Lekenbeweging en het inspireren en samenbrengen van 
jongeren rond de gedachten van Augustinus. Bij die taken kwam zijn 
talenkennis goed van pas. Ook daarin was hij een perfectionist die 
doordrong in  het eigene, de gevoelswaarde van een taal en de Sitz im 
Leben daarvan. Graag corrigeerde hij van daaruit een gebrekkige 
uitspraak bij anderen. In al deze jaren groeide zijn liefde voor en zijn 
kennis van de werken van Sint Augustinus die culmineerde in zijn 
vertaling van de Belijdenissen, diverse preken, boeken en 
verhandelingen. Hij stond mede aan de basis van de Familia 
Augustiniana in Nederland. In binnen- en buitenland werd hij vaak 
gevraagd om mensen dichterbij Augustinus te brengen. Zelf zei hij 
daarvan: dat groeide maar zo, ik weet zelf niet hoe. Het blijkt eens te 
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meer hoe Wim door mensen uit zijn omgeving werd uitgedaagd en 
hoe spiritueel en gedegen hij daarop inspeelde. Daaruit spreekt zijn 
bescheidenheid en tegelijk hoe hij genoot van wie en wat hij kon 
inspireren. Wim praatte niet veel over zijn eigen roerselen, maar was 
gevoelig en doorzag snel degenen die om hem heen waren. 
Misschien een keerzijde daarvan was – wat een provinciaal hem 
schreef toen hij nog jong was: “neem de dingen van jezelf uit een  
beetje licht”.    
Wim was een verwoed wandelaar, lange tochten: de vierdaagse van 
Nijmegen, een pad naar Santiago de Compostella, tochten in 
Nederland. Maar daaronder was Wim – denk ik – hartstochtelijk op 
zoek naar een thuis: gedeeltelijk vond hij dat zeker bij zijn vrienden 
en een aantal medebroeders, maar hij kon dat niet altijd vinden in 
onze conventen.  
Wat Augustinus beleed is zeker ook op zijn Godsvertrouwen van 
toepassing: “Onrustig is mijn hart totdat het rust vindt in U”. Op een 
twintigeeuwse manier wordt dat alsmaar reizen bezongen in het lied: 
‘Hoever te gaan …’ 

Paul Clement o.s.a. 
 
EEN IDEETJE VAN WIM:  
Een jongerenreis naar San Gimignano 
 
Van 2002 tot en met 2014 zijn we met een groep jongeren naar San 
Gimignano afgereisd, op werkvakantie in het klooster. Wim was daar 
de aanstichter van.  
Jan Martijn: ‘Evert Jan had in 2001 rugklachten. Tegelijk kregen we 
een uitbouw, waardoor Ferdi en ik veel in de tuin aan de slag waren. 
Wim zag dat en vroeg of ik dat ook in San Gimignano zou kunnen 
doen? Ik had er nooit van gehoord, maar als er maar iemand harkt 
om de grond te egaliseren, kan ik dat overal! Van het een kwam het 
ander, en had Wim een klein groepje jongeren geregeld om naar het 
augustijnenklooster in San Gimignano te gaan. Alleen . . . de een na 
de ander haakte toch weer af, waardoor alleen ik overbleef. Durf je 
dat aan, alleen met mij op vakantie?, vroeg Wim. Uiteraard! Dus zijn 
we met de nachttrein vanuit Arnhem naar Milaan gereisd, vervolgens 
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de trein naar Firenze, om tenslotte met het boemeltje in Poggibonsi 
aan te komen. En dan met de bus het laatste stukje naar San 
Gimignano. En een onweer toen we aankwamen! Het was een 
ontzettend goede ervaring om daar te zijn geweest.’ 
Weer terug hadden Wim, Jan Martijn en Pieter het erover hoe 
geweldig die ervaring was.  
Pieter: ‘Wim wilde die ervaring met meer jongeren delen en 
schakelde mij in: “Kun jij ons 
jongerenkoor enthousiasmeren 
om eens met een grote groep te 
gaan?” Ik schakelde Maurice in, en 
zo kwam het balletje aan het 
rollen, en hebben Maartje, 
Maurice en Jan Martijn de eerste 
reis in 2002 georganiseerd. Ik en 
Marga, Jan en Cilia van Swam, 
Marcel Thomassen en Jan van 
Lierop zorgden voor de praktische 
kennis, Wim en Brian Lowery 
waren verantwoordelijk voor de 
diepgang.  

Het dagritme was iedere dag 
hetzelfde: ontbijt, werk, lunch, 
siesta, werk, diner en naar de put 
bij de gelateria. Wim stak minstens zo hard de handen uit de 
mouwen als de jongeren. Je vond hem meestal in de tuin, druk aan 
het schoffelen of onkruid aan het wieden.’  
Alleen, hij kon er die eerste keer niet de hele tijd bij zijn, wat hij erg 
jammer vond. Vanwege het generaal bestuur moest hij op en neer 
naar Rome, maar hij zou zeker terugkomen! In Rome vertelde hij trots 
over “zijn” jongeren die daar in San Gimignano op werkvakantie 
waren. Uniek in de orde! Dat wilde de prior generaal wel eens zien, 
dus bracht hij Wim terug naar San Gimignano om dat eens met eigen 
ogen te zien. En daar kwam de kwajongen in Wim naar boven. Samen 
met Wim smeedden we het complot om ook de prior generaal aan 
het werk te krijgen. Vanuit de auto belde Wim regelmatig met Pieter 
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om door te geven hoever ze waren. Eenmaal in de buurt van het 
klooster hadden we  Maarten en Nick in habijt gehesen en stonden ze 
klaar als poortwachters om Wim en de generaal uit Rome te 
verwelkomen. De generaal stond niet op de lijst, en werd dus niet 
toegelaten. Toegang kreeg je alleen als je aan het werk ging. Dus, pas 
na het in ontvangst nemen van een verfkwast, mocht de generaal 
naar binnen. En een lol dat Wim had! Het tekende de gemoedelijke 
en hartelijke sfeer. Die sfeer van samenzijn, zowel in werk als in 
diepgang, heeft veel indruk gemaakt in de orde. Nu wordt nog 
regelmatig met veel plezier aan die ‘joke with the prior general’ 
teruggedacht. Brian en Wim refereerden nog regelmatig naar dat 
moment. Maar ook de toenmalige prior generaal, Robert Prevost, 
kijkt nog steeds met veel plezier terug naar die eerste jongerenreis. 
Het foto-album van die reis ligt nog altijd in San Gimignano, en 
iedereen die er komt, wordt dat album getoond.  
Die eerste keer in 2002 smaakte naar meer. Eerst in een weekend in 
oktober dat jaar toen Wim Brian uitnodigde om naar Lindenholt te 
komen voor de follow-up. Het was een groot succes, en heeft een 
vuur aangewakkerd in het jongerenkoor. Maar dat vuur brandde niet 
alleen in het jongerenkoor. Het trok meer jongeren aan dan alleen het 
jongerenkoor. En zo zijn er reizen georganiseerd tussen 2002 en 2014. 
Iedere reis stond er een thema centraal, waar Wim de organiserende 
jongeren in raad en daad bijstond, om zo tot een augustijns getint 
thema te komen. Wim grossierde in teksten en ideeën. Al die keren 
was de diepgang goed. De laatste keer dat Wim mee is geweest, was 
in 2012. Hij wilde graag de jongeren kennis laten maken met de regel 
van Augustinus. Speciaal voor die reis heeft hij voor hen een 
handzaam boekje gemaakt met gedachten over de Regel. Wim zijn 
teksten sloegen zoals altijd aan. Ze waren eenvoudig, toegankelijk, en 
tegelijk vol diepgang en inspiratie. Die verhalen en herinneringen van 
al die bijzondere jongerenreizen blijven ons altijd bij.  
We zijn Wim ontzettend dankbaar voor al zijn ideeën, verhalen en 
grote inspiratie. Dank je wel Wim! 

Pieter Renkens, Jan Martijn van der Werf 
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TER HERINNERING  (tekst herinneringsprentje) 
 

 
 
Wilhelmus (Wim) Theodorus Gerardus 
Sleddens, Augustijn 

Bergeijk, 11 december 1934 
 Eindhoven, 27 september 2020 
 
1ste Geloften: 10 september 1954 te 
Witmarsum  
Priester gewijd: 2 april 1960 te 
Nijmegen 
 
 
 

Wim heeft veel functies bekleed tijdens zijn rijke leven. 
Zijn studies in de Theologie werden bekroond met een doctoraal 
diploma, cum laude, in 1966. Wetenschappelijk medewerker aan het 
Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumene te Utrecht 
van 1970-1979. 
Bouwpastoor in Lindenholt van 1984 - 2000. Lid van het Generaal 
Bestuur OSA in Rome van 2001-2007. Na korte verblijven in Nijmegen 
en Leuven werd hij Conventualis van Mariënhage in Eindhoven. 
Wim was een onvermoeid reiziger, een pelgrim, altijd onderweg. 
Halsreikend uitziend naar het ene doel. (Santiago de Compostela, 
Pieterpad, 7x de Vierdaagse)   

"Hier onderweg, daar in het Vaderland". "Broeders en Zusters,  
laten we nu dus zingen, niet om te genieten van de rust, maar om 
onze arbeid te verlichten. Zoals reizigers gewend zijn te zingen: zing, 
maar loop wel door! Verlicht uw arbeid door te zingen. Treuzel 
alstublieft niet. Zing, maar loop wel door. Wat houdt dat nu in: "loop 
door"? Voortgang maken, maak voortgang in het goede. Als u 
voortgang maakt, loopt u door. Maar doe het dan wel in het goede, 
in oprecht geloof, in een goede levenswandel. Zing en loop door.  
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Dwaal niet, keer niet terug en blijf 
niet staan". (Augustinus preek 
256,3) 

Wellicht kunnen we het leven van 
Wim samenvatten in deze 
overweging van zijn leraar-voor-
het-Leven: Augustinus. 
Hij heeft nu zijn doel bereikt.  
Dagelijks zullen zijn medebroeders, 
de leden van de Familia 
Augustiniana en zoveel anderen, 
aan hem denken bij het lezen en 
overdenken van de teksten die hij 
met zorg heeft uitgekozen voor het 
Getijdengebed van iedere dag.   
 

 
 
 
 
Wim Sleddens ligt 
begraven op het 
kloosterkerkhof in 
Eindhoven.  
Dit graf is niet 
publiekelijk 
toegankelijk.  
Om het te bezoeken 
hebt u toestemming 
van de DELA nodig.  
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ONTWIKKELING VAN EEN KENNINGSMAKINGSMAP  

VOOR (NIEUW-)GEÏNTERESSEERDEN  
 
We hopen in het voorjaar van 2021 klaar te zijn schreef Annemieke 
de vorige keer. Maar… door de coronamaatregelen worden onze 
bijeenkomsten ook digitaal. En ja, helaas wat lastiger in overleg.  
We gaan er nu vanuit dat we voor april ons voorstel voor de 
kennismakingmap aan het bestuur kunnen aanbieden. 
En dan de opdracht zelf: wat neem je wel op en vooral wat niet! 
Niet omdat er geen materiaal is, maar de afweging wat wel en wat 
niet heeft vooral te maken met de enorme hoeveelheid materiaal die 
er rond en over Augustinus te vinden is.  
En ja, er zijn veel boeken te koop, maar we willen leden niet meteen 
op hoge kosten jagen, en we hebben zoveel wat we vooral zouden 
willen benadrukken en te lezen geven…. Maar je wilt ook geen 
mensen dwingen om heel veel te lezen…  
Kortom het is een grote klus. Maar o zo boeiend…  

Namens de werkgroep Kennismakingsmap 
Bettineke van der Werf  

  

 
 
 STUDIEDAGEN 
Augustinusdag op 21 november 2020 konden we niet fysiek bijeen 
komen. De lezingen zijn te vinden op https://youtu.be/0FGCenv11-o 
Het boekje dat hoort bij de Augustinusdag 2020 is klaar. U kunt het 
bestellen door een mailtje naar anneke.goovaerts@augustiniana.be 
 
 

Annemieke           Bettineke          Marjette               Marianne             Tineke 
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ABONNEMENT OPEN VENSTERS:  
Wilt u een abonnement op Open Vensters?  
Het abonnementsbedrag voor 2021 is € 10,00  
IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66.  t.n.v. FAN, onder 
vermelding van ‘abonnement Open Vensters 2021’   
 

CONTRIBUTIE 
AAN DE FAN-LEDEN: Wilt u het abonnementsbedrag voor 2021  
ad € 55,00 zo spoedig mogelijk overmaken?  
IBAN:    NL28 INGB 0003 1083 66. t.n.v. FAN, onder vermelding van 
‘lidmaatschap FAN 2021’.  Mochten er leden zijn, voor wie deze 
contributie een  probleem is, neem dan even contact  met mij op. 

penningmeester FAN 

 
VIERINGEN: 

Zondag 10.00 u oecumenische viering 
Werkhofgemeenschap 
 

Dinsdag  19.30 u   
Meditatieve viering Boskapel 
 

Donderdag 8.15 u  
   Meditatief morgengebed Lindenholt 

 

Augustijnse websites: 
Voor een actueel en goed bijgehouden overzicht van (werken van) 
Augustinus, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aurelius_Augustinus 
 
Website Augustijns verband: https://augustijnsverband.nl 
 
AUGUSTIJNSE AGENDA 
 Ivm de corona maatregelen is er geen agenda 
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        Corona-meditatie 
 
De mensen zeggen:  
de tijden zijn slecht, 
de tijden zijn zwaar. 
 
Laten we goed leven 
en de tijden zullen goed zijn. 
 
Want de tijd, dat zijn wij, 
en zoals wij zijn, 
zo zullen de tijden zijn..... 
 
Waarom zijn we bedroefd 
en maken we beklag bij God? 
 
Men zegt: omdat de wereld slecht is..... 
Maar wat is een slechte wereld? 
Toch niet de hemel, 
of de aarde of het water? 
Toch niet de vissen, 
of de vogels of de bomen? 
Die zijn alle goed. 
 
Maar slechte mensen 
maken de wereld slecht. 

 
   

Augustinus, preek 80,9, vertaling T. van Bavel OSA 

 
 
 
 


